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SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Alūksnē 

2022. gada 31.martā        

Nr.6/2022 

 

    APSTIPRINĀTI 

ar Alūksnes novada pašvaldības domes 

31.03.2022. lēmumu Nr. 84 

 (protokols Nr. 6, 17. punkts) 

 

Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu 

nosaukuma plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā” 

 

Izdoti saskaņā ar 

likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 5.punktu,  

 

Izdarīt Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma 

plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā” šādus grozījumus:  

 

1. Izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā: 

 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku 

nosaukuma norādes zīmes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”. 

2. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā: 

“1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā izvieto un noformē 

ielu nosaukuma plāksnes, ēku nosaukuma norāžu zīmes, ēku numura (nosaukuma) 

zīmes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās – arī telpu grupu informācijas zīmes ar 

dzīvokļu numuriem, Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, administratīvo 

atbildību par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontroli.” 

3. Papildināt 3.punktu aiz vārdiem “ielu nosaukuma plāksnes” ar vārdiem “ēku nosaukuma 

norādes zīmes”. 

4. Izteikt II. nodaļas nosaukumu šādā redakcijā: 

“II. Ielu nosaukumu plākšņu un ēku nosaukumu norāžu zīmju izvietošanas kārtība”. 

5. Papildināt 6.punktu aiz vārdiem “ielu nosaukuma plāksnes” ar vārdiem “un ēku 

nosaukuma norādes zīmes”. 

6. Papildināt ar 9.1 punktu šādā redakcijā: 

“9.1 Ēku nosaukumu norādes zīmes (pielikums Nr.7) izvieto pie ēkas pievadceļa  

pieslēguma (krustojuma) ar valsts autoceļu vai pašvaldības ceļu.” 

7. Papildināt 10.punktu aiz vārdiem “ielu nosaukuma plāksni (ja nepieciešams, ar 

stabiņu)” ar vārdiem “un ēku nosaukuma norādes zīmes”. 

8. Papildināt ar Pielikumu Nr.7 šādā redakcijā: 
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Pielikums 

Alūksnes novada pašvaldības domes  

2022. gada 31. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 6/2022 

“Grozījumi Alūksnes novada pašvaldības domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos 

noteikumos Nr. 21/2015 “Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma 

plāksnes, ēku numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā”” 

 

“Pielikums Nr.7 

Alūksnes novada pašvaldības domes 2015.gada 29.oktobra 

saistošajiem noteikumiem Nr.21/2015 

 

Ēku nosaukumu norādes zīmes 

 

 

Pamatne: alumīnija materiāla plāksne ar profilētu malu un baltu, atstarojošu fona krāsu un ar 

melnu apmali, un uzrakstiem melnā krāsā, latviešu valodā. 

Izmēri: 160 x 420 mm, 160 x 560 mm, 160 x 700 mm (izmēru nosaka teksta garums). 

Teksts:  Balt Helvetica Cond Bold vai Helvetica LT Pro Condensed. 

Stabiņš: cinkota metāla caurule, diametrs 60 mm.” 
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Alūksnes novada pašvaldības domes saistošo noteikumu projekta “Grozījumi Alūksnes 

novada pašvaldības domes 2015. gada 29. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 21/2015 

“Par kārtību, kādā izvietojamas un noformējamas ielu nosaukuma plāksnes, ēku 

numura (nosaukuma) zīmes Alūksnes novadā” paskaidrojuma raksts 

Paskaidrojuma 

raksta sadaļas 

Informācija 

1. Projekta 

nepieciešamības 

pamatojums  

Saistošo noteikumu grozījumi nepieciešami, lai novada teritorijā 

noteiktu vienotu kārtību ēku nosaukumu norāžu zīmju 

izvietošanai. 

2. Īss saistošo 

noteikumu projekta 

satura izklāsts 

Saistošo noteikumu grozījumos tiek noteikts grafiskais paraugs 

ēku nosaukuma norāžu zīmju vizuālajam izskatam. 

3. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz pašvaldības 

budžetu  

Saistošo noteikumu grozījumi šo jomu neskar. 

4. Informācija par 

plānoto projekta 

ietekmi uz 

uzņēmējdarbības vidi 

pašvaldības teritorijā 

Saistošo noteikumu grozījumi šo jomu neskar. 

5. Informācija par 

administratīvajām 

procedūrām 

Saistošo noteikumu grozījumi šo jomu neskar. 

6. Informācija par 

konsultācijām ar 

privātpersonām 

Konsultācijas nav notikušas.  
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